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Mikeets - .¥E¦n 
 

 
 

Bereesjiet 41:1-44:16 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lees de samenvatting van parsjat Mikeets. 
Beantwoord daarna de vragen. 

 
 
 
 
1. Bij het begin van de parasja heeft Farao twee dromen. Kun jij de dromen in je eigen 

woorden navertellen?  
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
2. Kun jij uitleggen waarom Joseef aan Farao het advies geeft om een wijs en verstandig 

man als ‘adviseur’ aan te stellen? 
 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
3. Waarom is Benjamin zo bijzonder in de ogen van Joseef? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
4. Waarom heeft Joseef een zilveren beker in de voederzak van Benjamin gestopt? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Bereesjiet  Noach  Lech Lecha  Wajera  Chajee Sara  Toledot  Wajeetsee  Wajisjlach  Wajeesjev  Mikeets  Wajigasj  Wajechi 
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De parasja verklaard … 

Joseef is door Farao benoemd tot onderkoning van Egypte. Als zijn 
broers naar Egypte reizen om eten voor hun familie te kopen, weet 
hij meteen wie ze zijn. Zij herkennen hem echter niet. Joseef kiest 
ervoor om zich nog niet aan zijn broers bekend te maken, omdat hij 
hen wil testen. Hij wil namelijk weten of zij spijt hebben van 
hetgeen zij hem hebben aangedaan. Om daarachter te komen, 
moet Benjamin naar Egypte komen. Waarom is het zo belangrijk 
voor Joseef dat ook Benjamin naar Egypte komt? 
 

 
Jouw antwoord: 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Als de broers voor de onderkoning van Egypte verschijnen, buigen zij voor hem. Rabbi 
Mosje ben Nachman legt uit dat Joseef zich op dat moment zijn dromen herinnert. Hij 
realiseert zich dat zijn dromen pas volledig zijn uitgekomen als al zijn broers voor hem 
buigen, ook zijn jongste broer Benjamin. Hij moet dus een manier bedenken om 
Benjamin naar Egypte te laten brengen.  
 
Volgens Ramban wordt je alleen op de proef gesteld als je een taak moet doen, die je 
eerder niet hebt kunnen volbrengen. Joseef is de op één na machtigste man van Egypte. 
Hij weet dat zijn broers hem op geen enkele manier kwaad kunnen doen. Om erachter te 
komen of zij oprecht spijt hebben van wat zij hem in zijn jeugd hebben aangedaan, moet 
hij erachter zien te komen hoe de broers met zijn jongere broer Benjamin omgaan. 
Benjamin heeft namelijk dezelfde moeder als Joseef en is net als Joseef de lievelingszoon 
van Ja’akov.   
 
 

?
 
 

van de week 

Maar Benjamin, de volle broer van Joseef, zond Ja’akov niet met zijn broers mee, want 
hij zei: “Dat hem toch geen ongeluk overkome!” Bereesjiet 42:4 
 

Ouders willen niet dat hun kinderen pijn lijden of verdriet hebben. Om hun 
kinderen te beschermen tegen gevaren, verbieden zij soms dingen die hun 
kinderen graag willen doen. Kun jij een voorbeeld noemen van iets wat jij 
graag wil doen, maar wat jij van jouw ouders (nog) niet mag? Ben jij het 
met je ouders eens?  

 
Heb jij jouw antwoord al op het prikbord van JELED geplaatst? 
Heb je vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit werkblad? 
Nee, op naar parsjat Wajigasj. 
Ja, stel je vraag aan JELED. 
 

Stuur een e-mail met de vraag naar edu@nik.nl en je krijgt vanzelf antwoord. 
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Midrasj 
 
 
Joseef heeft twaalf lange en zware jaren in de gevangenis 
doorgebracht. De midrasj vertelt ons dat hij eerst tien jaar in de 
gevangenis heeft gezeten, omdat hij boze praatjes over zijn broers 
aan zijn vader heeft verteld. Daarna moet Joseef nog twee jaar in de 
gevangenis blijven, omdat hij tegen de wijnschenker heeft gezegd: 
“Denk aan mij als je weer wijn aan het hof van Farao mag schenken 
en laat mij uit de gevangenis halen.” 

 
 

1. Kun jij uitleggen waarom Joseef door God wordt gestraft als hij de wijnschenker om 
hulp vraagt? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Farao heeft twee dromen, die hij niet kan uitleggen. Daarom laat hij het volgende bericht 
uitgaan: “Alle inwoners van Egypte die dromen kunnen verklaren, moeten voor mij 
verschijnen. Degene die mijn dromen kan verklaren, zal ik rijkelijk belonen.”  Honderden 
astrologen en tovenaars uit heel Egypte komen naar het paleis, maar niet één van hen 
kan de dromen van Farao verklaren. Als Farao alle hoop heeft opgegeven, krijgt hij de 
volgende boodschap van zijn wijnschenker: “Toen u boos was op de bakker en op mij, 
heeft u ons in de gevangenis gezet. Daar hebben wij iemand ontmoet, die dromen kan  
verklaren.” Farao laat Joseef onmiddellijk uit de gevangenis ophalen. Joseef verklaart 
met Gods hulp de dromen van Farao en wordt benoemd tot onderkoning van Egypte. 

2. Waarom zorgt God er volgens jou voor dat de wijnschenker zich Joseef pas herinnert, 
als er in heel Egypte niemand meer is die de dromen van Farao kan verklaren? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 
Farao geeft Joseef toestemming om te trouwen met Osnat, die is opgegroeid in het huis 
van Potifar. Daarmee laat Farao aan alle Egyptenaren weten, dat Joseef ten onrechte is 
beschuldigd van het lastigvallen van de vrouw van Potifar. Volgens onze Joodse geleerden 
is Osnat de dochter van Dina en dus een afstammeling van Ja’akov. 
 
3. Joseef is een tsaddiek en wordt door God op de proef gesteld. Waaruit blijkt volgens 

jou dat hij de test heeft doorstaan en dat zijn jarenlange beproeving uiteindelijk 
wordt omgezet in een beloning? 

 
________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Wo  ordzoeker 

 

vet barie th¦rC 
bokaal geviea ghc±D 
mager dak e©S 
tovenaars chartoemiem oh¦Nªyr©j 
Nijl je-or r«t±h 
farao par-o v«g§rP 
hongersnood ra-av cg¨r 
korenaar sjibolet ,kIC¦J 
jaren sjaniem oh°b¨J 
overvloed sava gc¨G 

 
 
Kun jij zien welke woorden het zijn? 

1. Zet eerst de letters in de goede volgorde. 

2. Schrijf daarna het Nederlandse woord in het grijze vak naast het Hebreeuwse woord 

met dezelfde betekenis. 
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